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Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm 
 
 

Godkända av kommunfullmäktige i Kungsbacka 1996-10-10, KF § 187/96 samt 
permutation genom Kammarkollegiets beslut 1997-12-22, dnr 430-6320-97 med 
omprövningsbeslut 1998-02-03, dnr 438-454-98 (lagakraftvunna genom regeringens 
beslut 1998-09-03, Ku98/216/Ka). 

 

Beslut om ändring 2007-08-28. Ändring godkänd av kommunfullmäktige i 
Kungsbacka 2007-06-14, § 109 samt permutation genom Kammarkollegiets beslut 
2007-12-03, dnr 430-18971-07 

 
 

§ 1 
Stiftelsen, vars benämning (firma) är Stiftelsen Tjolöholm, har till ändamål att äga 
och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för 
Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och 
friluftslivet. 

 

§ 2 
Stiftelsens huvudman är Kungsbacka kommun. 

 

§ 3  
Huvudman för stiftelsen skall tillskjuta för stiftelsens verksamhet erforderliga medel 
i form av årligt bidrag. 

Stiftelsekapitalet uppgår till 10,5 miljoner kronor, varav Kungsbacka kommun har 
tillskjutit 8,5 miljoner kronor och Västkuststiftelsen 2 miljoner kronor. Kapitalet 
skall användas för förvärv av egendom enligt § 1. 
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Enligt särskilt avtal mellan Kungsbacka kommun och Västkuststiftelsen skall 
Västkuststiftelsen svara för åtgärder för friluftsliv och naturvård inom egendomen 
med årligt bidrag från Västkuststiftelsen. 

 

§ 4 
Till stiftelsen inflytande medel skall bilda stiftelsens fond. 

Fondmedel, som icke placerats i stiftelsen tillhörig fast egendom, skall insättas på 
bankräkning. 

 

§ 5 
Stiftelsen äger mottaga gåva, donation, legat eller motsvarande under förutsättning 
att därvid inte föreskrivits villkor, som strider mot stiftelsens stadgar och att villkoren 
kan godkännas av styrelsen. 

 

§ 6 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Kungsbacka. 
Styrelsen ska ha lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter med lägst fem och högst 
sju suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun för en tid av fyra år 
och mandattiden skall sammanfalla med den tid, som anges i 6 kap 12 § 
kommunallagen. Kommunfullmäktige bestämmer i vilken ordning utsedda 
suppleanter inträder i tjänstgöring vid förfall för ordinarie ledamöter. 

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig, 
och vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden. 

Stiftelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan vid 
som utom domstol. 

 

§ 7 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller – vid förfall av denne – av 
vice ordförande. 

Styrelsen skall sammanträda, då minst tre ledamöter för visst angivet ärende påyrkar 
sammanträde. 

Kallelse till sammanträde skall utgå minst tio dagar före sammanträdet. 

 

§ 8 
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom eller 
utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 
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§ 9 
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av, för samma mandatperiod 
som gäller för stiftelsens styrelse, utsedda revisorer. 

 

§ 10 
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. 

Styrelsen skall årligen före den 1 april avge berättelse över sin förvaltning under näst 
föregående år och för granskning tillhandahålla revisorerna detta års protokoll och 
räkenskaper med tillhörande handlingar. 

Revisorerna skall den 1 juni ha slutfört granskningen och häröver avgivit berättelse. 
Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen jämte 
räkenskapssammandrag skall före den 1 juli överlämnas till huvudmannen samt till 
länsstyrelsen. 

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmannen. 

 

§ 11 
Det åligger styrelsen att varje år före den 1 juli till huvudmannen anmäla om fonden 
bör tillföras ytterligare medel från huvudmannen och i så fall med vilket belopp. 

 

§ 12 
För stadgeändring, som dock ej får avse stiftelsens ändamål, krävs huvudmannens 
godkännande. 

 

§ 13 
Stiftelsen skall icke underställas sådan tillsyn, som avses i lagen den 24 maj 1929 om 
tillsyn över stiftelser.  


	Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm

